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                         การคุมครองขอมูลสวนบุคคลสําหรับลูกคา (Privacy Notice)

บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซ่ิง จํากัด มหาชน และบริษัทในเครือ เคารพสิทธิสวนบุคคลและใหความสําคัญตอการคุมครอง

ขอมูลสวน บุคคลของทาน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายน้ีข้ึนในการดําเนินงานของบริษัท ดวยมาตรการท่ีเขมงวด เพ่ือใหทาน

ม่ันใจไดวา บริษัท มีวิธีปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานเพ่ือนําไปใช หรือเปดเผยอยางไร มีวัตถุประสงค

อะไรบาง และมีวิธีการจัดการขอมูลสวนบุคคล ตลอดจนปฏิบัติตอสิทธิของทานท่ีเก่ียวของกับขอมูลสวนบุคคล การคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลน้ีครอบคลุมการใหบริการตางๆของบริษัท ท้ังทาง Website และชองทางอ่ืนๆ แกทานและผูท่ีมาติดตอหรือ

เก่ียวของกับบริษัท ทานยอมรับวา การท่ีทานใชบริการของบริษัทผานทางชองทางตางๆ หรือการใหขอมูลกับบริษัทถือวาทาน

ไดยอมรับวิธีปฏิบัติของบริษัทตามท่ีระบุในนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ีแลว ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายในการพัฒนา

และปรับปรุงการใหบริการใหมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและกฎหมายท่ีเก่ียวของอยูเสมอ บริษัทจึงอาจมีการปรับปรุง

แกไขนโยบายการคุมครองขอมูลสวนบุคคลน้ีเปนคร้ังคราว จึงขอใหทานตรวจสอบวิธีปฏิบัติน้ีเปนระยะๆ เพ่ือท่ีทานจะได

ทราบวิธีปฏิบัติการคุมครองขอมูลสวนบุคคลลาสดุของบริษัท

ขอ 1 คํานยิาม

“บริษัท” หมายความวา  เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด มหาชน

“ขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลเก่ียวกับบุคคลซ่ึงทําใหสามารถระบุตัวบุคคลน้ันไดไมวาทางตรงหรือ

          ทางออม แตไมรวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ

“ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา บริษัทซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีตัดสินใจเก่ียวการเก็บรวบรวม ใช หรือ

  เปดเผยขอมูลสวนบุคคล

“ผูประมวลผลขอมลูสวนบุคคล” หมายความวา บุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช

หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลตามคําส่ังหรือในนามของบริษัท ท้ังน้ี

บุคคลหรือนิติบคุคลซึ่งดําเนินการดังกลาวไมเปนผูควบคุมขอมูล

สวนบคุคล

“การประมวลผลขอมลูสวนบุคคล” หมายความวา การดําเนินการใด ๆ กับขอมูลสวนบุคคล เชน เก็บรวบรวม บันทึก

สําเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ใช กูคืน

เปดเผยสงตอ เผยแพร โอน รวม ลบ ทําลาย เปนตน

“เจาของขอมลูสวนบุคคล” หมายความวา บคุคลซึ่งเปนเจาของขอมลูสวนบุคคล ไดแกลูกคาและผูมีสวนไดเสียของ

           บริษัท ในนโยบายน้ีจะเรียกวา “ทาน”

“บุคคล”   หมายความวา บุคคลธรรมดา

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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“ขอมูลสวนบุคคลที่มีความออนไหว” หมายถึง   ขอมูลท่ีเปนเร่ืองสวนบุคคลโดยแทของบุคคลแตมีความละเอียดออน

และอาจสุมเส่ียงในการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมเชน เช้ือชาติ

         เผาพันธุ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเช่ือในลัทธิศาสนาหรือ

         ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ขอมูลสุขภาพ

ความพิการขอมูล สหภาพแรงงาน ขอมูลพันธุกรรม ขอมูลชีวภาพ

          หรือขอมูลอ่ืนใดซ่ึงกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทํานอง

          เดียวกันตามที คณะกรรมการคุมครองขอมูลสวนบุคคลประกาศ

          กําหนด

“บุคคลทีถู่กกําหนด” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือบริษัทตามรายช่ือซ่ึงมีมติของหรือประกาศ

   ภายใตคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติกําหนดใหเปนผูท่ีมีการกระทํา

อันเปนการกอการรายหรือการแพรขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายลางสูงและ

สํานักงานไดประกาศรายช่ือนั้น หรือบุคคล คณะบุคคล นติิบุคคล หรือบรษิัท

ตามรายช่ือท่ีศาลไดพิจารณาและมีคําส่ังใหเปนบุคคลท่ีถูกกําหนดตาม

พระราชบัญญัติน้ี

ขอ 2 ขอมูลสวนบุคคลของลกูคาทีบ่ริษัทเก็บรวบรวม วัตถปุระสงค ฐานทางกฎหมาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ

         (สรุปการเก็บรวบรวมขอมูล  วัตถุประสงค และฐานทางกฎหมาย)

2.1 บริษัทจะทําการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลของทานตามวัตถุประสงคท่ีไดแจงใหทานทราบไว

กอนหรือในขณะที่เก็บรวบรวม

2.2 บริษัทจะเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากทานโดยตรง ในกรณีท่ีเก็บรวบรวมจากแหลงอ่ืน บริษัทจะปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลอยางเครงครัด

2.3 ทานตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจําเปนตองใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือเขา

ทําสัญญา การไมใหขอมูลอาจสงผลกระทบตอการดําเนินการดังกลาว

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ขอ 3 ระยะเวลาในการรักษาและลบขอมลูสวนบุคคล สําหรับลูกคา (Data Retention and Disposal Policy)

ประเภทของขอมูลสวนบคุคล ระยะเวลาการเก็บรักษา

1. ขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับช่ือ นามสกุล อายุ ท่ีอยู

หมายเลขโทรศัพท สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนคนตางชาติ)

ตลอดระยะเวลาของสัญญา และ 10 ป นับแตเลิก

สัญญาหรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดหรือ

จนกวาจะพนกําหนดอายุความตามกฎหมาย

2. ขอมูลท่ีไดจากกลองวงจรปด CCTV บริษัทจะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานไว

ในระยะเวลาเทาท่ีขอมูลน้ันยังมีความจําเปนตาม

วัตถุประสงคในการเก็บรวบรวมขอมูลเทาน้ัน

การลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลสวนบุคคลไมอาจระบุตัวบุคคลได

บริษัทจะลบ ทําลาย หรือทําใหขอมูลน้ันเปนขอมูลนิรนาม เม่ือหมดความจําเปนในการเก็บรักษาไวตาม

วัตถุประสงคในการประมวลผลขอมูล หรือเม่ือพนระยะเวลาในการเก็บรักษาตามท่ีกฎหมายกําหนด โดย

บริษัทอาจเลือกท่ีจะดําเนินการดังตอไปน้ี

1. เอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสจะตองถูกลบดวยวิธีการท่ีทําใหขอมูลน้ันไมอาจถูกเขาถึงไดอีกเลย

2. ขอมูลสวนบุคคลท่ีถูกเก็บอยูในอุปกรณท่ีเก็บขอมูลหรือวัตถุใดๆ จะตองถูกลบออกจากอุปกรณดังกลาว

กอนท่ีจะมีการท้ิงอุปกรณน้ัน

3.ในกรณีท่ีขอมูลน้ันไมสามารถถูกลบจากอุปกรณได จะตองมีการทําลายตัวอุปกรณน้ันโดยบุคคลท่ีมีสิทธิ

หรือบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการทําลาย

4. กระดาษจะตองถูกทําลายโดยเคร่ืองยอยกระดาษ

ขอ 4 การเปดเผยขอมลูสวนบุคคล

บริษัทจะเปดเผยขอมูลใหแกบุคคลหรือหนวยงานดังตอไปน้ี

4.1 หนวยงานของรัฐท่ีมีอานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือเปนไปตามคําส่ังของรัฐ เชนศาล พนักงานสอบสวน กรมบังคับ

คดี สานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน เปนตน

4.2 บริษัทในเครือ คูคา โดยบริษัทจะดําเนินการเพ่ือปองกันมิใหผูรับขอมูลใชหรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลโดย

ปราศจากอํานาจหรือโดยมิชอบ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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ขอ 5 การใหบรกิารโดยบุคคลที่สามหรือผูใหบริการชวง

บริษัทอาจมีการมอบหมายหรือจางบุคคลท่ีสาม (ผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล) ใหทําการประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

แทนหรือในนามของบริษัท บริษัทจะจัดใหมีขอตกลงระบุสิทธิและหนาท่ีของบริษัท และผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคล

ซ่ึงรวมถึงกําหนดรายละเอียดประเภทขอมูลสวนบุคคลท่ีบริษัท มอบหมายใหประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค ขอบเขต

ในการประมวลผลขอมูลสวนบุคคลและขอตกลงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงผูประมวลผลขอมูลสวนบุคคลมีหนาท่ีประมวลผล

ขอมูลสวนบุคคลตามขอบเขตท่ีระบุในขอตกลงและตามคําส่ังของบริษัทเทาน้ันโดยไมสามารถประมวลผลเพ่ือ

วัตถุประสงคอ่ืนได

ขอ 6 สิทธขิองลกูคา

ลูกคามีสิทธิตาง ๆ คามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคล รวม 8 ประเภท คือ

6.1 สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดใหความยินยอมใหบริษัทเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผย

ไมวาจะเปนความยินยอมท่ีทานไดใหไวกอนวันท่ีกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลใชบังคับหรือ

หลังจากน้ัน ทานมีสิทธิท่ีจะถอนความยินยอมเม่ือใดก็ได เวนแตมีขอจํากัดสิทธิน้ันโดยกฎหมายหรือมีสัญญาท่ีให

ประโยชนแกทานอยู ในกรณีท่ีการถอนความยินยอมมีผลกระทบตอทานในเร่ืองใด บริษัทจะแจงใหทานทราบถึง

ผลกระทบดังกลาว

6.2 สิทธิในการเขาถึง : ทานมีสิทธิในการเขาถึงและขอสําเนาขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานหรือขอให เปดเผยถึงการ

ไดมาซ่ึงขอมูลสวนบุคคลดังกลาวท่ีทานไมไดใหความยินยอม

6.3 สิทธิในการขอรับขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอรับขอมูลสวนบุคคลท่ีเก่ียวกับทานหรือขอใหสงหรือ โอนขอมูลสวน

บุคคล

6.4 สิทธิในการคัดคาน : ทานมีสิทธิในการคัดคานการเก็บรวบรวมใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล

6.5 สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหลบหรือทําลายหรือทําใหขอมูล สวน

บุคคลเปนขอมูลท่ีไมสามารถระบุตัวบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล

6.6 สิทธิขอใหระงับการใชขอมูล : สิทธิขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลระงับการใชขอมูลสวนบุคคล

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
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6.7 สิทธิขอใหแกไขขอมูล : ทานมีสิทธิในการขอใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลดําเนินการใหขอมูลถูกตองเปนปจจุบัน

สมบูรณและไมกอใหเกิดความเขาใจผิด

6.8 สิทธิรองเรียน : สิทธิในการย่ืนเร่ืองรองเรียนตอคณะกรรมการผูเช่ียวชาญ ขอ 7 ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวน

บุคคล

ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับผูควบคุมขอมลูสวนบุคคล

7.1 ขอมูลเก่ียวกับผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล/สถานท่ีติดตอ

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซ่ิง จํากัด(มหาชน) สํานักงานเลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

10120

7.2 วิธีการติดตอ

ทําเปนหนังสือ หรือ ทางโทรศัพทหมายเลข 0-2679-6226 , 0-2679-6226 โทรสารหมายเลข 0-2679-6233

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน)


